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 28/2021 'סמ ינוציח /ימינפ זרכמ
 

 םי - תירק תייריע הזב הזירכמ ,1979 מ"שת )םידבוע תלבקל זרכמ( הייריעה תונקתל 3 ףיעסל םאתהב
 :ןמקלדכ האלמ הרשמ לע
 
 

 יכוניח יגולוכיספ תוריש ת/להנמ  :דיקפתה ראות
 

 יכוניח יגולוכיספ תורש :הדיחיה
 

 יכוניח יגולוכיספ תוריש ת/להנמ :הרשמה ראות
 

 הרשמה תגרד
 :הגורידו

 .40-42 תוגרד חתמ ,םיגולוכיספ גוריד
 

 הרשמ 100% :הקסעה ףקיה
 

 תויחנהל םאתהב תימוקמה תושרב תיכוניח תיגולוכיספ תוינידמ הוותמ • :דיקפת רואית
 .םייקה ןידל ףופכבו תימוקמה תושרה יכרצלו י"פש

 תורישה לש ילהנמו יעוצקמ חותיפ ,הלעפה ,לוהינל ת/יארחא •
 שפנ תואירב יתוריש ןתמו םודיק ךרוצל תושרב יכוניחה יגולוכיספה
 .םורחבו הרגשב הליהקלו ךוניחה תכרעמל
 

 םירושיכה
 :םישורדה
 

 תיכוניח היגולוכיספב יוצר היגולוכיספב הלעמו "ךמסומ" ראות ת/לעב •
 תדעוו י"ע רכוהש ל"וחמ וא ץראהמ דליה לש תינילק היגולוכיספב וא
 ןתינה ראותל ךרע הוושכ ךוניחה דרשמו תואירבה דרשמ לש םושירה
 .לארשיב

 12 ףיעסל םאתהב ,תואירבה דרשמ לש םיגולוכיספה סקנפב םושיר •
 .םיגולוכיספה קוחל

 יכוניח גולוכיספל תופידע תיכוניח היגולוכיספב החמומ ראות לעב •
 .ךירדמ - החמומ

 תעינמל קוחל םאתהב ,ןימ תריבעב העשרה רדעיה - ילילפ םושיר •
 .2001 א"סשת - םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה

 .תוחפל םינש 6 ךשמב יכוניח יגולוכיספ תורישב חכומ ןויסינ • :יעוצקמ ןויסינ

 וא/ו ח"פש תמרב תיעוצקמ הלבוהב ילוהינ ןויסינ ת/לעבל תופידע • :ילוהינ ןויסינ
 .)תיצרא /תיזוחמ( י"פש תמרב

 .י"פש לש םילהנמ תרשכה ירגובל תופידע •
 

 היישעה ינייפאמ
 :דיקפתב םיידוחייה

 .הל הצוחמו תושרב םיבר םימרוג לומ הדובע •
 .ץחל תחת הדובע •
 .םייעוצקמ םימורופב תושרה גוציי •

 .ההובג המרב תילגנאו תירבע :תופש • :תופסונ תושירד
 .office תנכות םע תורכיה – בשחמ ימושיי •

 
 ךוניחה ףגא תלהנמ - תיתלהנמ :תופיפכ

 .ךוניחה דרשמב יזוחמ גולוכיספ – תיעוצקמ
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 .הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב • :תורעה
 תודדומתהל םימיאתמ םירושיכ ילעב ,רבגלו השאל תנתינ הווש תונמדזה
 .היונפה הרשמל

 י"ע דיקפתה יולימ ןיב םיניינע דוגינ רדעיהל ףופכב היהי ת/דמעומה יונימ •
 יבורק תקסעהל םיגייסל ףופכבו םירחאה היניינע /ויניינע ןיבל ת/דמעומה
 .םינפה דרשמ לש ל"כנמ ירזוחו תויחנה ,ןידה תוארוהל םאתהב ,החפשמ

 םסרופ( תוימוקמה תויושרה ידבוע םיניינע דוגינ תעינמו הקידבל להונ יפל •
 לירפאב 5 ,א"עשתה ןסינב 'א םויב 2/2011 'סמ םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחב

 אלמל להונב תוטרופמה תורשמהמ הרשמל רחביש דמעומה לע – )2011
 םא םיניינע דוגינ תעינמל רדסה ךורעלו םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש
 .להונה תוארוהל םאתהב ,דיקפתל ותסינכל יאנתכ תאזו שרדיי

 רתאב םסרופמ( "דמעומל ןולאש" זרכמל תודמעומ תשגה ספוט שיגהל שי •
 :םיאבה םיכמסמה ףוריצב ,)www.kiryat-yam.muni.il םי תירק תייריע
 יעוצקמה ןויסינהו הלכשהל סחיב אלמ טוריפ וללכי ח"וק – םייח תורוק •

 .דמעומה לש ילוהינהו
 .תוצלמהו הלכשה תודועת •
 .חפס ללוכ תוהז תדועת םוליצ •
 לולכל הקסעהה רושיא לע( םימדוק הדובע תומוקממ הקסעה רושיא •

 ןויסינהו םיקוסיעה טוריפ ,הרשמ יפקיה ,םיאלמ הקסעה יכיראת
 .)םישרדנש לככ ילוהינה

 חסונב שרדנל םאתהב ףסה יאנת לע םינועה םידמעומל קר עצובי ןוימה ךילה •
 ףסה יאנתב הדימעה .ךכל עבקנש ןמזה קרפב םתודמעומ ושיגהו ,זרכמה
 יאנתב הדימע תחכוהל םייחה תורוקב יד ןיאו דבלב תואתכמסא יפל ןחבת
 תדעו ינפב ןויארל ונמזוי רתויב םימיאתמכ וכרעויש םידמעומה .ףסה
 .םיזרכמה

 ןחביהל ,םידמעומהמ ידעלבה התעד לוקיש י"פע ,שורדת תימוקמה תושרה •
 םיקסועה םיפוגה תרגסמב ןחבמב וא השעמב וא הפ לעב ,המאתה ינחבמב
 תא םיזרכמה תדעוול ןמזל תיאשר אהתו םיזרכמה תדעוול םנומיז םרט ,ךכב
 .ןחבמב גשוהש הובגה ןויצה םע םידמעומה 8

 ותולבגומ תמחמ ול תושרדנה תומאתה לבקל יאכז תולבגומ םע דמעומ •
 ךרוצה רבדב אלמ עדימ ריבעהל שרדנ דמעומה .הדובעל הלבקה יכילהב
 תושרדנה תומאתהה טוריפ הז ללכבו ,הדובעל הלבקה יכילהב תומאתהל
 .דמעומה ידיב שיש הז ןיינעל המיאתמ תעד תווח וא םיכמסמ ףוריצו

 הניאשכ םלוה גוצייל תיאכזה היסולכואל ךייתשמה דמעומל תופידע ןתנית •
 םירושיכ לעב אוה דמעומה םא ,תימוקמה תושרה ידבוע ברקב שרדנכ תגצוימ
 לשב תופידע לבקל שקבמה דמעומה .םירחא םידמעומ לש םהירושיכל םימוד
 םג רוסמי ןידה חוכמ םלוה גוצייל תיאכזה הייסולכוא תצובקל ותוכייתשה
 .הצובק התואל ותוכייתשה רבדב עדימ

 התוכז לע תרמוש איהו יהשלכ העצה לבקל תבייחתמ הניא תימוקמה תושרה •
 .הז זרכמ לש ויכילה תא בלש וא תע לכב קיספהל

 תשגהל ןורחאה דעומה תא ךיראהל התוכז לע תרמוש תימוקמה תושרה •
 .הרומאה הרשמל ותודמעומ

 תלבקל םיזרכמ( תויריעה תונקתב תועובקה תוארוהה תולח זרכמה לע •
 .1979 – ם"שת ,)תוימוקמה תויושרב םידבוע

 דעומל דע ל"נה תושירדה תא תמאמה םיאתמ דועית ףרצי אלש דמעומ •
 תושירדב דמע אלש ימכ וב וארי ,)הטמ םושרה( תודמעומה תשגהל ןורחא
 .זרכמה חסונב ועבקנש ףסה

 .הפטעמה יבג לע זרכמה רפסמ ןויצב ,ההוזמ אלו ,הרוגס הפטעמב עצבתת השגהה :הלהנמ
 וא םי תירק ,10 תרש השמ 'דשב שונא יבאשמ ידרשמב שיגהל שי הפטעמה תא
 ,660 .ד.ת ,םי תירק תייריע ,שונא יבאשמ ףגא רובע :ראודה תועצמאב חולשל
 .2910601 דוקימ
 .13:00 העשה דע 2021/3/8 – תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ

 
 רוצ ןבא דוד

 ריעה שאר


